
 
Aizbrauc tur - nezin kur, baudīt to - sazin ko, jeb paviršas Zviedruzemes ceĜojuma 
piezīmes. 
 

 
 
Tā gan. Īsu pastāstu tīkotāji var tālāk nelasīt un uzreiz klikšėināt kaut kur citur, precīzas 
statistikas cienītāji arī no šīm subjektīvajām emocionālajām ceĜojuma piezīmēm negūs neko 
noderīgu. Tie, kas aiz gara laika meklē, ko vēl varētu palasīt, var turpināt. 
 
Tas viss iesākās kādā aprīĜa dienā, kad, pēc viena nez kā pieklīduša koncertieraksta 
noskatīšanās mājas kinozālē, draugs man piezvanīja un teica: "viĦi būs Tur un mums arī 
jābūt Tur!" Tā kā tas vairs nebija apspriežams, maija beigās jau tika iegādātas mazcenas 
aviobiĜetes. Atlika vien izlemt, kā no Stokholmas nokĜūt Arvikā un, protams, arī tāds sīkums, 
kā biĜetes uz koncertiem, jo nekādas informācijas angĜu valodā par šo pasākumu nebija, bet 
festivāla organizētāju kontaktpersonas vairījās atbildēt uz jautājumiem, kas uzdoti ar e-pasta 
starpniecību kaut kādā acīmredzami nevalodā - angliski. Beigu beigās aprēėinājuši izmaksas 
auto īrēšanai, dzelzceĜa transportam un rūpīgi izsvēruši visus par un pret jautājumā par 
vairākkārtīgu pārsēšanos nakts dzelzceĜa reisā un jautājumā kāpēc, diez, tā autonoma, kuras 
pakalpojumi šėiet pieĦemami cenas ziĦā, vienīgā slēdz savu biroju lidostā 15 minūtes pirms 
mūsu lidmašīnas ierašanās, palikām pie tā, ka jāĦem līdzi savs auto, kaut vai tāpēc, kā tāds 
liels un piemērots mums ir. 
 
Gāja jautri. Pēc akmeĦainās piekrastes gleznaino skatu izbaudīšanas no prāmja klāja 
nākamā saskarsme ar Zviedriju bija tāda, ka, tikko nobraucis no prāmja, ostas muitniekiem uz 
jautājumu: "kurp dodamies?" neapdomīgi un godīgi atbildēju - "uz Arvikas mūzikas festivālu". 
Tā bija kĜūda! Kārtējo reizi es biju ieberzies ar savu godīgumu, jo ar manu atbildi pietika, lai 
mans auto burtiski taptu izjaukts pa sastāvdaĜām. Man norādīja braukt uz atsevišėu angāru. 
Zviedru muitniekus neiežēlināja ne mans zviedriskais vārds un uzvārds, ne arī tas, ka man 
bija zviedru auto un telefons. Pat skrūvgriezis ar sprūdslēdzi netika saudzēts. Kad beidzot pēc 
eksekūcijas mani izlaida no izolatora un es bažīgi vaicāju, vai viss ir kārtībā, skanēja 
uzmundrinoša atbilde "For you it's OK NOW!" Atlika tikai sakrāmēt visas mantas atpakaĜ 
savās vietās, jo mašīna bija piekrauta ar paiku un citu tūristiem noderīgu kravu veselai 
nedēĜai arī trim pārējiem līdzbraucējiem, kuri lidoja ar lidmašīnu. Ar to lidmašīnu nebija mazāk 
amizanti, jo, kaut arī mazcenas aviosabiedrība RianAir apgalvoja, ka reiss ir uz Stokholmu, 
atverot karti, nācās secināt, ka īru izpratnē Stokholma ir pasaules megapole, kurai attālums 
no ziemeĜu gala līdz dienvidu galam pārsniedz vairākus simtus kilometru un, tā saucamā, 
Stokholmas lidosta mūsu kartē bija iezīmēta kā kādus 100 km uz dienvidiem esošs miests, 
kur cita starpā ir arī maza lidostiĦa, tiesa, lai cik maza tā arī nebūtu, tautas tur apgrozījās 
krietni vairāk kā izslavētajā Rīgas lidostā. 
  
Laimīgi ticis vaĜā no Ninishammas ostas un muitniekiem, ar savādu sajūtu - pirmo reizi viens 
pats svešā zemē, pa ceĜu apkārt kādam tur līcim devos uz apmēram 150 km attālo Nikopingu, 
kur bija paredzēts satikt pārējos ceĜabiedrus. Kartes bija rūpīgi izpētītas un, šėiet, problēmām 
nevajadzēja būt, taču muitā biju zaudējis krietno stundu, tāpēc mazliet bažījos, vai nesanāks 
lieka kavēšanās. Pirmie kilometri Zviedru zemē bija vienkārši fantastiski - ceĜš kā pasaka un 
zīmes kā svecītes tortē. Taču pēc minūtēm divdesmit sāku pie sevis mazliet skaisties uz 
vienmērīgi savirknētajām tumši brūnajām ar baltu logu un jumta apmali zviedru mājām. 
Kamēr tiku līdz lidostai, mani tās zviedru brūnās mājas jau šėebināja kā kilograms mūsu pašu 
šokolādes eklēru, un es spriedu, ka Zviedrijā varbūt ir kāds likums, ka visas mājas jākrāso 
brūnas un tikai tie, kas Zviedrijas labā ir veikuši ko īpašu, drīkst māju krāsojumā izmantot arī 
kādu no Zviedrijas karoga krāsām - dzelteno vai zilo. AtceĜā uz prāmja no fūristiem uzzināju, 



ka stāsts ar piparkūku brūnajām mājām aizsācies visai pasen, kad karjeros kaut ko derīgu 
rokot, pāri palikusi brūna masa, kuru sajaucot ar ūdeni var iegūt pietiekami labu brūnu krāsu. 
Droši vien mūsdienās māju krāsošanai tiek izmantoti visādi Beckeri un Caparoli, bet tonis 
nemainās. Vēlāk ievēroju, ka tās mājas viĦiem tur bieži ir apšūtas ar parastiem neēvelētiem 
dēĜiem. Laikam nevar viss būt gluds. Pie mums mājas būvē ideāli gludas un ceĜi ir bedraini, 
viĦiem otrādi - ceĜi gludi, bet mājas apšūtas ar drāztiem dēĜiem. Viss viĦiem tāds tīrs un 
kārtīgs, ceĜmalas izpĜautas, lauki sakopti, tikai neredz nekur nevienu strādnieku. Nekur neredz 
nevienu traktoru, nevienu ceĜa remonta vietu, kas apzīmēta ar zīmi "ne ātrāk par 30km/h un tā 
5 km". Kur ir zviedri? Ā re, spēlē golfu pĜaviĦā. Ahā, un te vēl - brauc ar divriteĦiem, oho..., un 
močiem, un visādiem oldstyle autiĦiem (neskaitāms daudzums tur to bija - pārbraucis mājās, 
delfos izlasīju, ka pavisam netālu no Arvikas, Vasterasā, tajā laikā notika viseiropas antīko 
automobīĜu saiets) un, skat, tur viĦiem zirgu skriešanās sacīkstes! Mjā..., tikai neredz nevienu, 
kas strādātu. Pa kuru laiku viĦiem te viss tādā kārtībā? 
 
Iebraucu lidostā, ak vai, stundu nokavējis, bet, kamēr meklēju, kas kur lidostā atrodas, piepeši 
attapu, ka neesmu pulksteni pagriezis par stundu atpakaĜ, un patiesībā lidostā mēs visi bijām 
ieradušies vienlaikus. Pēc apsveicināšanās un nelielas apspriedes nolēmām, ka jābrauc, cik 
tālu vien var, lai otrā rītā būtu tuvāk norises vietai un varētu startēt labākās pozīcijās. Tā arī 
vienā piegājienā izbraucām gandrīz cauri visai Zviedrijai (kādus 350 km) un apmetāmies 
kempingā apmēram 30-50 km no Arvikas. 
Kempinga saimnieks bija labvēlīgs un, kaut arī pulkstenis bija mazliet pāri desmitiem vakarā, 
bija ar mieru mūs uzĦemt. Kopš brokastīm, kas uz prāmja bija agri rītā, nebiju neko ēdis un 
jutos mazliet nelāgi, iespējams, zināmu papildus efektu radīja arī salabotais un sapildītais 
auto kondicionieris. Neatlika nekas kas cits, kā vien ārstēties ar tautas paĦēmieniem. Gluži 
neticami, bet kortelīti Zviedru muitnieki bija atstājuši tur, kur tas atradās sākumā - aptieciĦā. 
Otrā rītā kakla sāpēšana laimīgi bija mitējusies, toties es pārliecinājos, ka tautas medicīnas 
līdzekĜiem ir arī blaknes. Savas stundas divas es nebiju runājams, izsūcu 2l ābolu sulas paku, 
izpētīju kempinga grāvmalas un pamatīgi iztestēju lielisko dušu, par kuru, par laimi, nebija 
jāmaksā atsevišėi. Savācām mantas un uzticēju auto draugam, jo nojautu, ka Zviedru likumi ir 
sevišėi nedraudzīgi sagurušajiem, tomēr pārliecināties par to praksē man nebija vēlēšanās. 
 
Esam klāt! Pasākuma vietu atradām ātri, bet, tā kā platība liela un izkaisīta, saprast, kur kas 
notiek, nebija nemaz tik vienkārši. Pie ieejas festivāla kempingā noskaidrojām, ka par biĜetēm 
ar kredītkarti norēėināties nevarēs. Zviedru naudas man arī nebija. Labi, ka bija draugam. Ar 
to pietika divām biĜetēm. Tā kā jutos atlabis, atstāju savējos kempingā telts vietas ieĦemšanai 
un nosargāšanai (konkurence sīva!) un devos uz mazpilsētiĦu meklēt bankomātu. Vispirms 
mēăināju angliski iztaujāt festivāla apmeklētāju plūsmas regulētājus, kur tāds iespējami tuvāk 
būtu atrodams, bet, šėiet, spāĦu kolonizatoriem bija vieglāk saprast indiāĦus nekā zviedram 
mani. Pamanīju netālu piestājam taksi. Tur nu angliski sapratīs! Atkal nekā, melnīgsnējais 
taksometra šoferis norādīja uz savu pasažieri kā iespējamu manu konsultantu mani 
interesējošajos jautājumos, taču pasažieris izstomīja, ka nav vietējais un palīdzēt nevarēs. 
Atlika apbruĦoties ar pacietību un doties bankomāta meklējumos pašam. Tuvējā benzīntankā 
- nekā, veikalā - tāpat. Vismaz uzzināju, ka jādodas uz pilsētiĦas centru, bet, kā pēc nelielas 
pilsētiĦas centra apskates noskaidroju, bankomāti ir tikai trīs un pie visiem garumgarās rindas 
ar festivāla vērotājiem (par to liecināja vairuma rindā stāvētāju pancīgi gotiskais tēls), kuri arī 
kāroja samainīt nekam nederīgo virtuālo naudu pret mazliet noderīgākiem čaukstošiem 
papīrīšiem. Laimīgi ticis pie zviedru naudas, devos atpakaĜ pirkt ieejas biĜetes un tad palīgā 
sliet teltis. Te mūsu smiekli un izbrīns par to, kā, nez, zviedri iedabū zemē daudzos ceĜa 
nožogojumus un citas būvniecības lietas, sastapa skaudro realitāti. Zeme, kaut arī no māliem, 
ir tik cieta, ka mūs pārĦēma vēlēšanās, kaut būtu vismaz kāds cirvis (ja ne gluži pneimatiskais 
āmurs vai triecienurbjmašīna) pa rokai, ar ko telts mietiĦus iedzīt zemē. Nākamais 
novērojums - zviedri nebūt nav eĦăeĜi. Kad izlēmu piebraukt auto tuvāk, lai mūsu krava tik tālu 
nebūtu jānes, pamanīju, ka auto ir nedaudz apskādēts. Pazudusi lampas tīrītāja slotiĦa un 
izkritis pagrieziena rādītājs otrā pusē un vēl zem lampas mazliet tā kā krāsa, kura paberzējot 
bez redzamām sekām nonāca nost. Ko gan var gribēt, esam taču devušies uz rokfestivālu, 
kuru, kā noskaidrojām, paši zviedri uzskata par alus festivālu, nevis par mūzikas festivālu. Nu 
ko viĦi saprot no mūzikas - vien ABBA, ABBA.  
 
 
 



 
 
Kamēr turpu šurpu - koncerta vakars jau klāt, un pirmais, ko sanāca noklausīties, bija 
sintīpopa bla, bla, bla Elegant Machinery. Nav slikti priekš iesildīšanās, kaut arī nekā īsti 
mašīnistiska tur nav un nav arī īpaši eleganti. Placī beidzot sazīmējām arī noklīdušo draugu 
ar otro pusīti. ViĦiem festivāla noteikumu apgūšana izvērtusies uzjautrinoši - līdzpaĦemto 1.5l 
alu nācies vienā paĦēmienā saliet vēderā pie feiskontrol posteĦa, ja negribēja kādus pāris km 
stiept atpakaĜ uz telšu nometnes vietu vai demonstratīvi izliet zemē. Pie spēcīgajiem basiem 
tas labums iekšā labi pulsējot. Un basi nāca ne pa jokam, jo uzstājas vācu industriālie 
vectētiĦi DAF. Lielisks priekšnesums, kaut arī mūzika ir iekonservēta, koncertā tā skan 
teicami un arī uzstāšanās ir aizraujoša. Jau nospriedām, ka ar apskaĦošanu šeit viss kārtībā 
un godam varēsim baudīt arī nākamos muzikantus, bet nekā. New Order skanējums bija Ĝoti 
vājš. Varētu pat domāt, ka skaĦotājs sapīpējies. Ăitāras dominē blīvā trokšĦu sienā, balsi 
gandrīz nedzird, šovs arī tāds ar pelējuma piegaršu. Mazliet skumji, ka tā - šī ir viena no 
manām mīĜākajām grupām. Tomēr "Love Will Tear Us Apart" tiek nospēlēts godam un pašās 
beigās "Blue Monday" arī izklausās labi.  
 

 
 
Pirmajai dienai iespaidu nu bija savākts pietiekami un pēc New Order koncerta devāmies pie 
miera, kas bija diezgan nosacīts, jo telšu pilsētiĦā valdīja dučiem savu mini komūnu, kas vai 
nu muzicēja vai vienkārši grabināja savas autonomās akustiskās sistēmas. Tālredzīgi bijām 
iekārtojuši mūsu telts vietu nomaĜus, un šī kĦada naktī mūs maz skāra, toties rīta pusē nācās 
izbaudīt arī nomales trūkumus, kad kādam sagurušajam bija par grūtu aiziet līdz krūmiem un 
viĦš palaida vaĜā turpat pie mūsu telts. Mirklī galvā izskaitĜoju, ka mūsu telts materiāls ir gana 
higroskopisks, bet čurkstēšanas epicentrs atradās pavisam netālu no telts galvgala un spēru 
vaĜā "Please stop it!", cik vien nikni varēju. Tas iedarbojās zibenīgi. Zināmi kultūras aizmetĦi ir 
vērojami pat šādā šėietami nekulturālā vidē, un, lai cik šėībi un sagumzīti burziĦmīĜi no rīta 
neizskatījās, tie visi kā viens godīgi stāvēja rindā pie komunālajām izlietnēm naski pucēdami 
savus zobus. No rīta nolēmām, ka eksotikas mums pietiek un devāmies meklēt kādu maksas 
kempingu, bet draugs ar savu pusīti nolēma, ka paliks turpat festivāla kempingā. 
 

 
 
Maksas kempings nebija tālu jāmeklē, tā kā ceĜa zīmē norādīts - 4 km, ideāli skaistā, klusā 
vietā ar lielisku skatu uz ezeru un laivu atrakcijām. Tur mēs palikām atpūsties no lielās 



festivāla kĦadas. Nav arī nemaz dārgi - telts vieta un auto 100 SEK par nakti. Kad 
reăistrējāmies, mūs mēăināja pierunāt iegādāties kaut kādu tur kempingu karti par vēl 90 
SEK, bet mēs paskaidrojām, ka pēc divām dienām braucam atpakaĜ uz Latviju, un kempinga 
saimnieki likās mierā. Pie reizes reăistratūrā iemantojām dažādus bezmaksas bukletus par 
skaisto Vārmlandi un arī īpaši noderīgu Zviedrijas kempingu ceĜvedi. Silta duša šajā 
kempingā jau ir pieejama par papildus masku 5 SEK, bet aukstā var mazgāties, cik tīk. Es 
tomēr izvēlējos peldi ezerā. Vakarā paredzēts nākošais koncerts, kurš patiesībā bija mūsu 
brauciena galvenais mērėis - VNV Nation. Ieradāmies festivāla placī ar kājām. Pie ieejas 
(šoreiz parādes ieejas) ar zināmu izbrīnu novērojām velosipēdu kaudzi kādos divos, trīs 
stāvos. Diez, kā tie zviedri tur atrod savējo? Varbūt nemaz nemeklē. Līdz koncertam vēl bija 
laiks, un to veltījām nelielai pastaigai pa atpūtas parka teritoriju. Iespaids - viss tāds 
apbružāts, ne pārāk labi kopts. Acīmredzot, apmeklētājiem šī vieta kĜūst interesanta tikai reizi 
gadā, kad šeit notiek festivāls. Tad šis parks tiek piestūėēts ar suvenīru tirdziĦu aprīkojumu 
un apkarināts ar košiem plakātiem un krāsainām lampiĦām. Vietējiem, toties, šīs trīs dienas, 
jādomā, kĜūst par Ĝaunu murgu, jo basi no rīta līdz vēlai naktij ducina vismaz 3 km attālumā. 
VNV koncerts padevās lielisks, pēc pilnas programmas. SkaĦa ir super un iespaids arī. 
Tiešām bija vērts atbraukt. Līdz ar koncertu bija klāt arī sen solītais lietus, bet tas iespaidus 
tikai uzlaboja atbilstoši koncerta ierakstā redzētajam! Varbūt lietus izsaukšana ir viĦu 
koncertprogrammas sastāvdaĜa? 
 

 
 
Nākamajā dienā no rīta atkal atpūtāmies mūsu jaukajā kempingā un vērojām, kā zviedru 
skauti lietū žāvē drēbes. Jautri. Jautri bija arī, kad lietus pieĦēmās spēkā un mūsu 
aizvēsturiskā telts sāka piemirkt, jo īpaši jautri bija draugam, kurš bija ieradies ciemos uz 
siltām pusdienām un vērīgi novēroja mūsu rosību ap telti un plēvēm, kuras, saprotams, nebija 
piemērotas konkrētajam telts izmēram. Lietus nelija ilgi, toties bija stiprs, un izmirka gandrīz 
viss, kas nebija sapakots mašīnā. Kempinga virtuvē pirms mums saimniekoja kāds zviedru 
pāris un cepināja smaržīgus speėīšus ar sēnēm. Te mani, kurš jau trīs dienas bija pārticis no 
sausās barības, pārĦēma visnotaĜ vardarbīgas tieksmes, tomēr nomierināju sevi ar domu, ka 
dosimies uz pilsētiĦu un tur veikalā gan jau varēs arī kādu šėiĦėīti iepirkt. PilsētiĦa tiešām ir 
Ĝoti jauka, pa pusei pakalnā, bet pats centrs nav lielāks par 5-7 kvartāliem. No pilsētiĦas 
pakalna paveras skaists skats uz netālu esošo ezeru. Viss glīti sakopts. Puėu podi ar puėēm 
novietoti ne tikai pie mājām, bet arī publiskajā telpā uz ielas sadalošajām joslām, tomēr 
festivāla brīvdomājošie viesi bija parūpējušies par to, lai vietējiem sētniekiem nebūtu 
garlaicīgi, un papīru un gružu pašā centrā bija pārpārēm. Ēdiens, saprotams, viĦiem ir krietni 
dārgāks kā pie mums. Lētākais siers maksāja tikpat, cik pie mums dārgākie. Samierinājāmies 
ar pāris desiĦām, maizi un kādu augli. 
 
Vakarā atkal devāmies uz festivālu baudīt trešās, pēdējās dienas programmu. Vispirms mums 
pagadījās kāda zviedru grupa. Publikas atsaucība bija liela, un mēs nospriedām, ka tā 
zviedriem varētu būt kā mūsu Prāta Vēra mums. Mani tomēr neaizrāva šī grupa, bet gan 
viens no krāšĦi tērptajiem (kādu tur netrūka) festivāla apmeklētājiem - garš, izstīdzējis zviedrs 
šaurās, melnās ādas biksēs, melnā plandošā jakā, ar lielām, apaĜām harijpotera brillēm, 
izspūrušu matu ērkuli un salauztu lietussargu uz priekšu izstieptā rokā viĦš mums metās 
virsū, bet tad tomēr pēdējā mirklī padrāzās garām. Patiesībā festivāla apmeklētāji bija gluži 
miermīlīgi - raibu raibā jaunatne, opīši ar sirmiem matiem, bija arī pa kādai vecmāmiĦai, un 
jaunās ăimenītes. Pusei apmeklētāju troksni slāpējošie puĜėi sabāzti ausīs. RatiĦos 
guĜošajiem bēbjiem - lielās traktoristu ausis galvā. Pie mums jau sen kādi reperi ar pankiem 
vai metālisti ar vēl kādiem citiem būtu tā savillojušies, ka spalvas pa gaisu vien putētu. Te viss 
mierīgi. Apsardze gan arī viĦiem organizēta augstā līmenī. Spriežot pēc formas tērpiem, pat 
vairākos līmeĦos. Vismaz divi bija uzkrītoši: regulārā - baltos kreklos un maskētā - tumšās 



civildrēbēs. Tā nu pienāca kārta arī pēdējam koncertam, kuru biju iecerējis noklausīties - 
Deine Lakaien. Tas tālu pārsniedza visas manas cerības. Koncerts pilnīgi akustisks (ja to tā 
var saukt, mikrofoni jau tika lietoti) un Aleksandrs Veljanovs un Ernsts Horns izliek visu, ko 
spēj. SkaĦa vienkārši fantastiska. Pats jaunībā biju demolējis klavieres, mēăinādams no tām 
izvilināt visādas skaĦas, bet nekad nebiju domājis, ka ar vienu balsi un klavierēm var panākt 
tik bagātu orėestrālu skanējumu. Nemaz nepieminot Veljanova balss spējas un 
aktiermeistarību, tas, ko Horns dabūja ārā no klavierēm, bija apbrīnojami. Gan ritms, gan 
melodija, gan skrāpēšana, gan dārdināšana apvienoti vienā lieliskā mūzikā. Pirms tam biju 
dzirdējis tikai ierakstus, kuri aranžēti viegli elektroniskā noskaĦā, bet šis koncerts atstāja tādu 
iespaidu, ka nespēju saĦemties noklausīties kādu Deine Laikaien ierakstu līdz brīdim, kad tika 
paziĦots, ka decembrī viĦi koncertēs arī Rīgā jau papildinātā sastāvā. UzĦēmuši milzīgu, 
pozitīvu enerăijas lādiĦu, devāmies atpakaĜ uz kempingu naktī un lietū. Nez ko zviedri par 
mums domāja, kad mēs pa šoseju tur mežā, tumsā, atstarotājiem pie sāniem laiku pa laikam 
iemirgojoties, bridām gar ceĜa malu. Tikuši kempingā, dzirdējām uz šosejas tādu kā blīkšėi. 
Nākamajā rītā, skat, taisni tur, kur mēs gājām, kāds zviedrs ar auto ielidojis pĜavā un autiĦš 
lupatās. Diez kas nav. Minūtes desmit vēlāk un, kas zin, būtu mēs vēl iepriekšējā vakarā 
satikušies. Fūristi uz kuăa vēlāk brīnījās - avārijas zviedriem esot reti vērojamas, bet es tiku 
redzējis veselus divus autiĦus grāvī - tas esot dikti daudz priekš tiem apmēram 800 km. 
 

 
 
Viss ir labs, kas labi beidzas. Uzsākām atpakaĜceĜu uz Stokholmu. Karlstādē iegriezāmies 
apskatīt Venerna ezeru. Lai nokĜūtu uz apskates vietu pussalā, bija jābrauc vairāki kilometri 
pa šauru līkumotu ceĜu gandrīz kā rallijā. Vietām zīmes norādīja, ka var braukt ar 70 km/h, bet 
man jau 60 likās par daudz. Ezers skaists, akmeĦains un ūdens tik Ĝoti dzidrs un vilinošs, ka 
mani vilktin vilka tur nopeldēties, bet diemžēl tuvojās lietus, mums bija maz laika, un mans 
kakls arī nejutās tik labi. Nācās atlikt peldi uz nākošo reizi. Uz šosejas mūs vairākas reizes 
pārsteidza negants lietus - tāds, ka pat pārdesmit metrus uz priekšu neko nevarēja saskatīt. 
Visi zviedru opīši sastājās malā, bet drošākie braucēji (arī mēs) turpināja ceĜu uz 40-50 km/h. 
Mirkli vēlāk lietus bija mitējies un saule turpināja cepināt, it kā lai pārliecinātu, ka kaut kāds 
labums tomēr ir no tā auto kondicioniera. Nākamais kempings, vakaram strauji tuvojoties, 
drudžaini tika sameklēts kādā pilsētā pie kāda ezera, kas, Ħemot vērā rūpnīcas ar kūpošiem 
skursteĦiem un pilsētas tuvumu, kā arī ierasto reljefu, man atgādināja mūsu Ėīšezeru. 
Kempingam mūsu katalogā neatradām nevienu zvaigznīti, bet tas nekas - toties ir odi (līdz 
šim nebijām tos Zviedrijā pamanījuši). Uzlaidām kāršu spēli (secināju, ka esmu aizmirsis, kā 
spēlēt zoli - lūk, pie kā noved darbs un ăimenes rutīna!) un likāmies uz auss, lai nākošā rītā 
pēc iespējas agrāk turpinātu ceĜu uz Stokholmu. Interesanti vērot, kā zviedri tos savus 
1,5+1,5 joslu ceĜus pamazām pārbūvē par 1+2/2+1 ceĜiem, kur joslu skaits katrā virzienā 
mainās ik pa pāris kilometriem. Joslas ir nožogotas ar trosēm, un nekāda apdzīšana nav 
iespējama principā. Gaidi vien, kad tiksi līdz divām joslām, lai pabrauktu garām treilerim, kas 
vairāk par 60 nevar izspiest. Nez kas notiek, ja tādā vienā joslā noplīst fūre? Traktori tur, par 
laimi, nebrauc. Jā, un nekas viĦiem te nerūs. Visi nožogojumi cinkoti balti mirdz saulē. Vai nu 
labi cinkoti, vai zviedri nekaisa sāli. Vienu brīdi paskatījos spogulī - aizmugurē meitenes guĜ. 
Trrrrrrrrr - nolaidu pa krāsoto rievoto apmali. Šīs uzreiz augšā - ko, kas!? CeĜu aprīkojums 
Zviedrijā tiešām lielisks, un nebūt ne kaut kādas tur augstās tehnoloăijas. Acīmredzot, vajag 
tik gribēt darīt. 
 
Stokholma - tas būtu atsevišės stāsts. Mūsu rīcībā bija divas nepilnas dienas, tāpēc 
pieĦēmām, ka pirmajā reizē tikai apostīsim gaisu. Pārdesmit minūtēs izlidojām cauri visai 
ZiemeĜstokholmai un pašam Stokholmas centram, bet pēc tam ilgi nācās riĦėot, līdz 
sapratām, ka centra tuvumā mašīnu novietot nav ko domāt. Tika uztapināts plāns - 
'aizĦemties' pāris ceĜa remonta apzīmējumus un ar tiem ieskaut mūsu mašīnu. Tomēr 



priekšlikums tūlīt pat tika noraidīts, jo mūsu mašīnas vienmērīgais, neuzkrītošais krāsojums 
nepārliecināja. Nākamais plāns - novietot auto maksas stāvvietā, apskatīt visu, kas 
apskatāms, tad zvanīt uz policiju un paziĦot, ka auto ir pazudis, un pēc tam, kad policisti auto 
būtu uzgājuši un atpestījuši no maksas stāvvietas, pateikties viĦiem par atrašanu, nez kāpēc 
arī tika noraidīts. Veiksmes stariĦš mums tomēr uzsmaidīja. Maldoties nejauši uzgājām 
slepenu maksas stāvvietu pusstundas gājienā no Stokholmas centra. Tas tik ir atradums - 60 
SEK par visu dienu! Par baltu velti! Ne gluži tik vienkārši, jo norēėināties ar mūsu rīcībā 
esošajām kredītkartēm tur nevarēja, tomēr tuvumā esošā kempinga uzraugs bija laipns un 
piekrita samainīt mūsu naudiĦu 10 kronu monētās. Samaksājuši par stāvvietu un ieturējuši 
kārtējās sauspusdienas, beidzot devāmies izpētīt pilsētu. Apbrīnojama ir zviedru pacietība, 
pirms simtiem gadu iekaĜot mājas klintīs. Pa vienu no klintīm savu 20 metru augstumā rāpoja 
kāds zirnekĜcilvēks. Trenējās. No krastmalas, kas pilna ar noenkurotiem veciem kuăīšiem, 
kuriem piestātnē ierīkotas pat pastkastītes, paveras lielisks skats uz pilsētas centru ar 
smailajiem tornīšiem. Tikām garām pārvadu, tiltu un tuneĜu mudžeklim un piepeši attapāmies 
pašā pilsētas sirdī. Liels vīrs sēž lielā zirgā. Uzrakstu ātrumā neatradu, bet gan jau bija liels 
vīrs, ja tik liels piemineklis. Un tepat jau arī Zviedruzemes karaĜa pils. Iespaids tāds kā no 
viduslaikiem, milzīgi akmens pamati un visai padrūms tēls. Draugs ieminējās, ka derētu 
izbraukt ar kuăīti. Padomāju un piekritu tikai tāpēc, ka kuăīša biĜešu pārdevēja, kura uzdevās 
arī par kompānijas bosu, piedāvāja pilnu biĜeti nopirkt par cenu, kas paredzēta tikai vienas 
pieturas braucienam - 80 SEK, un tāds piedāvājums mums solīja iespēju ne pārāk dārgi tikt 
līdz Vasa muzejam un atpakaĜ. Atkal nācās steigšus meklēt bankomātu, jo zviedru sīknauda 
man jau bija beigusies, bet šeit vismaz to naudas mašīnu nebija ilgi jāmeklē. Tikmēr draugs 
izdomāja, ka ar kuăīti nebrauks, bet ies uz muzeju ar kājām. Mēs gan pacietīgi gaidījām 
minūtes 20, līdz omulīgā laiva ar stikla jumtu un skaistu zviedru meiču - pavadoni, kā arī 
smalku kungu - kuăīša stūrmani un kapteini vienā personā bija klāt. Nekā jau īpaša uz kuăīša 
nav - skatieties pa labi, skatieties pa kreisi, tur dzīvokĜi maksā tik un tik, tur savu karjeru sāka 
kāda leăendāra zviedru aktrise - Ingrīda Bergmane. Pasakas tiek mehāniski atskaĦotas no 
magnetofona. Kad bijām pusceĜā, piezvanīja draugs - viĦi esot pie muzeja. Ja netikām galā 
pirmie, tad vismaz mums izdevās atpūtināt sagurušās kājas. Vasa muzejā ieeja par maksu - 
atkal 80 SEK. Par to var pārliecināties, izlasot pat latviski nodrukāto lapiĦu. Studentiem 
atlaides, bet mums neticēja un taisnība jau vien ir. Par muzeju iespaidi ir tik lieli kā pats kuăis, 
kurš milzīgajā deviĦstāvu celtnē ir ievietojies tikai līdz pirmajiem masta tiltiĦiem. Kādreiz kuăis 
ir bijis divtik augsts. Pilnīgi neaptverami, tāpēc nav vērts te vēl ko censties aprakstīt, tik 
piebildīšu, ka, manuprāt, Vasa muzeja apmeklējumam varētu veltīt veselu dienu. Nepilnās 
trijās stundās izdrāzāmies muzejam cauri, bet pēdējais atpakaĜkuăītis jau bija nokavēts (eh, 
zviedri - pat tūristu kuăītis beidz darbu 17:00). CeĜojām uz centru, pielietojot K2 tehniku. 
Netālu no centrālās stacijas tika ziedotas nelielas nodevas mūsdienu masu kultūras 
pamatbaušĜu atsvaidzināšanai - šopings par prieku bērniem, bet vairāk arī nekur iekšā 
negājām, vien stacijā noskaidrojam aptuveno bāĦa kustības grafiku un lietošanas kārtību. Es 
ar prieku secināju, ka te ir internets, un par nieka 20 SEK veicu kārtējos maksājumus no 
ibankas. Patīkami un ērti! Tālāk atpakaĜ uz stāvvietu, kur, pamanot policistus lipinām 
plāksterus, jau sākām bažīties, ka tik mums arī netiek tas gods iepazīt viĦu likumdošanu 
tuvāk. Fuuu..., ar mums viss kārtībā! Re kā, policijas modrā acs seko visam, pat šādai 
nomaĜai stāvvietiĦai.  
 
Nākošais uzdevums - atrast kempingu, no kura varētu ērti tikt uz Stokholmu un arī uz 
Nikopingas lidostu, jo mana prāmja atiešana bija ieplānota vienu dienu pirms lidmašīnas 
izlidošanas. Pārējiem līdzceĜotājiem bija paredzēts izbaudīt zviedru sabiedriskā transporta 
labumus. Kartē nolūkotais kempings arī drīz tika atrasts. Neizskatījās vilinoši, Stokholmas 
priekšpilsēta, sajūta tāda kā Juglā, bet neko citu meklēt negribējās, bija jau astoĦi vakarā. 
UzĦemšanā mūs apsēdināja uz dibena. Viena nakts vienai teltij - 200 SEK, divas reizes 
vairāk, nekā bijām jau ieraduši. Elektrība, protams, cenā nav iekĜauta, par dušu jāmaksā 
atsevišėi, un šeit mūs beidzot piespieda vēl par papildus 90 SEK nopirkt mums pilnīgi 
nederīgo kempingu karti. Bez kartes nedrīkst. Policija. Punkts! Pirmie telts vietas meklējumi 
bija nesekmīgi - viss pārpildīts. Gribējām jau doties uz uzĦemšanu un pieprasīt naudu par 
kempingu karti atpakaĜ, bet viena vietiĦa, kur iespiest abas mūsu teltis un mašīnu, tomēr tika 
atrasta. Nedaudz atriebāmies, viltīgi apšmaucot viĦu virtuves sistēmu, un uzvārījām ūdeni 
līdzpaĦemtajā tējkannā. Notiesājām vakariĦas un devāmies pie miera. No rīta ar otru pusīti 
pamodāmies agri pirms saullēkta un gājām izpētīt apkārtni, jo kempinga prospektā norādīts, 
ka netālu jābūt peldvietai. Izstaigājām tuvējo mežiĦu. DaĜa mežiĦa apjozta ar elektrožogu, un 



agrajā rītā apjozto teritoriju kāds arī uzrauga. Nesatricināmā cienīgumā pa taciĦu gar žogu uz 
sava vecā minimocīša lēni aizpukšėināja ražens vīrs gados ar ėiveri galvā. Drīz nonācām 
kārtējā ezera krastā, no kura vērojams neaizmirstams skats uz otrā krasta majestātiskajām 
klintīm. Peldvietu neatradām, bet atradām laivu piestātni. Paskat, sludinājums - pārdod mazu 
jahtiĦu. Varbūt pievienot pirkumu sarakstam? Nav nemaz tik dārgi, šėiet, kādi 6-7 tūkstoši 
mūsu naudiĦās. Kad metām pie malas cerību atrast to norādīto peldvietu, tā atradās pati. Labi 
iekārtota un ar bojām un tramplīniem aprīkota, tā acīmredzami pieder pilsētai. Jauka pelde 
tādā klusā rīta agrumā tādā jaukā vietā. Atnāca arī viena vecāka kundzīte (gadi 70) un gar 
bojām appeldēja apkārt visai diezgan palielajai peldteritorijai.  
Kempingā visi kopā notiesājām pēdējās (man pēdējās) brokastis Zviedruzemē un pēc tam 
atkal uzrīkojām nelielu šopingu mikrorajona megašopingcentrā, kur viens parasts rimi tipa 
veikals ir kā viss mūsu Ėīpsalas izstāžu komplekss. Bez auto tur nav ko iesākt. 
Megahiperdupermarketā novērojām, kā zviedri cītīgi bāž plastmasas pudeles automātos un 
pretī saĦem kaut kādus papīrīšus. Varbūt, nododot atkritumus, viĦi iegūst kādas iepirkšanās 
atlaides? Nav brīnums, ka viss ir tik tīrs un sakopts. Pastāvot tādai sistēmai, visas PET 
pudeles tiek savāktas un nodotas apmaiĦai pret bonusiem. Ar nelielu maldīšanos aizvedu 
trusīša radus un draugus uz Stokholmas centru. Labi vismaz, ka centrā ir paredzētas arī 
vietas, kur drīkst apstāties un mierīgi uzĦemt vai izlaist pasažierus, ne tā kā Rīgā, kur zīmi 
stāvēt aizliegts ar uguni neatradīsi, visur tikai zilisarkanie krusti. MīĜi atsveicinājāmies un es 
braucu prom. Laiks, lai nokĜūtu līdz ostai, ir ierobežots. Kas tad tas? Drauga mobilais ir 
aizmirsts manā mašīnā. Paveicās, ka  palicējiem bija vēl kāds uzlādēts un darba kārtībā 
esošs telefons. Pateicoties tam, varējām sazvanīties un sarunāt, ka braukšu vēl vienu riĦėi - 
lai nāk pakaĜ. Pēc minūtēm 10 telefons jau bija laimīgi atgriezies pie īpašnieka, bet es devos 
meklēt ceĜu uz Ninishammes autostrādi. Tas gan nav viegls uzdevums. Daudz vieglāk ir uz 
tās uzbraukt nepareizā virzienā vai uzbraukt uz pavisam cita tilta. Ej un pēc tam šajā pārvadu 
mudžeklī atrodi, kā tikt tur, kur tev vajag. Tikmēr jūtu, ka laika jau ir atlicis Ĝoooti maz, tā kā 
kĜūdīties nedrīkst. Jā! Laimīgi tiku uz pareizā ceĜa ar pirmo piegājienu. Varbūt palīdzēja 
manas, acīmredzot, pieĦemamās novērotāja spējas (iepriekšējā dienā, kad sirojām pa centru 
ar kājām, visu rūpīgi izpētīju) un orientēties prasme. Uzsitu sev uz pleca! Tālāk tikai ripināt. 
Uz bāĦa neko sajaukt nevar. Mazliet skumji tā vienam braukt. Vienu brīdi bija iecerēts, ka 
atpakaĜ ar prāmi varētu doties divatā, bet biĜetes jau visas sen izpirktas. Kā var izskaidrot RJL 
zaudējumus un neseno bankrotu - nesaprotu! Ninishammē ierados 15 minūtes pirms kaut kas 
sāk notikt un nolēmu izmantot iespēju aizskriet uz pilsētiĦas centru nopirkt vienu aksesuāru 
telefonam, par kuru Latvijā nāktos maksāt krietni vairāk. Ak, kungs! Pat tādā miestā, kas nav 
daudz lielāks par Ainažiem vai Roju, visur ir maksas stāvvietas. Tomēr atradu vienu nomaĜu 
vietu, kur auto var novietot bez maksas. Nopirku, kas nopērkams (re kā, var pat pakaulēties - 
ieminējos pārdevējam, ka citur redzēju iekāroto lietu mazliet lētāk, un viĦš pielaidās) un devos 
atpakaĜ uz ostu, kur reăistrācija jau bija sākusies. Tālāk viss risinājās vienā trakā elpas 
vilcienā. Automašīnas stāv garā rindā, es galā. Laiks iet, uz priekšu nekas nekust. Beidzot 
tiku līdz kaut kādai pārbaudei, kur man poliski kaut ko vaicāja. Atbildēju kaut ko angliski. 
Sapratu, ka visa lielā rinda gaidīja, lai tiktu uz poĜu prāmja. Man bija jābrauc tālāk. Izgāju pasu 
kontroli un nostājos rindā uz savu prāmi. Atkal nav labi. Prāmja rīkotājvīrs saka, ka logā jābūt 
kaut kādam papīram. Devos uz pasu kontroli vaicāt, kas par lietu. Tur neko nezin. Devos 
atpakaĜ pie rīkotājvīra. Tas arī nezināja, kur tādu Ħemt, bet papīram jābūt. Sāku satraukties un 
mēăināju atkal balsī radīt dusmīgu intonāciju. Tas kārtējo reizi palīdzēja, un rīkotājvīrs Ħēmās 
kaut kur zvanīt pa mobilo. Patīkams atvieglojums - otrā galā atbildēja latviski un paskaidroja, 
ka esmu aizmirsis veikt reăistrāciju. Jāiet atpakaĜ uz kasēm. Pie kasēm gara, gara rinda.  
Šeit, ne tā kā Rīgā, kase strādā tikai 2 stundas dienā, un šajās divās stundās tiek veikta gan 
reăistrācija, gan pārdotas biĜetes. Burtiski izrāvu dokumentus no kases, iespraudu to sasodīto 
papīru sava auto logā un uzspurdzu uz prāmja. Nepaspēju pat izkrāmēt mantas kajītē, kad 
prāmis jau sāka mājupceĜu. Visu labu, Zviedrija. Patiesībā man šeit Ĝoti, Ĝoti patika! 
 
Aptuvena ceĜojuma statistika: 
- vienā nedēĜā nobraukti apmēram 900 km; 
- kopējās izmaksas četriem cilvēkiem, iekaitot Latvijā sapildīto lēto degvielu (atgriezušies no 
ceĜojuma novērojām, ka degvielas cenas mājās jau vairs nemaz tik Ĝoti neatšėiras no tām 
cenām, par kādām papildinājām degvielas krājumus Zviedrijā), paiku, lētās aviobiĜetes, prāmi, 
nakšĦošanu kempingos, festivāla biĜetes un citas pieticīgas izklaides, ap 600-700 Ls. 
- maršruta karte? ui, varbūt labāk parunāsim par kaut ko citu. 


